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మావద్ద లభించు గ్రింధములు
1. కర్మసిద్దింతిం…………………………………….30/2. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘భజగోవింద్ిం’……..……100/-

3. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘తత్వబోధ’ ………… 200/4. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘ఆతమబోధ’ ……………200/-

5. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరి్స్త్త్రిం’… 100/6. భగవాన్ శ్రీ ర్మణమహర్యులవారి ‘ఉపదేశసార్ిం’ ……..150/7. సద్శివ బ్రహ్మింద్ర సాాములవారి ‘ఆతమవద్ువలాసిం’.. 100/-

8. శ్రీ నార్ద్భక్త్ సూత్రములు ………………………. 200/9. శింకరాచార్యులవారి ‘వవేకచూడామణి’ (8 గ్రింధముల సెట్) 1200/-

10. ఈశావాస్తుపనిషత్త్ ………………………….. 100/-

11. కేనోపనిషత్త్ …………………………………..100/12. కైవల్యుపనిషత్త్ ………………………………. 150/13. కఠోపనిషత్త్ ……………………………….

350/-

14. ముిండకోపనిషత్త్ …………………………….. 200/-

15. మాండూకోుపనిషత్త్ ………………………… 200/16. ముక్త్కోపనిషత్త్ ……………………………… 300/17. బ్రహమసూత్రములు – 1 ……………………….
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………

200/-

300/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) …………… 2000/మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/Email : care@srichalapathirao.com
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మావద్ద లభించే అనిి పుస్కముల వవర్ముల కొర్కు ఈ క్రింది
లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog
PAYTM OR GOOGLEPAY us using : 9538858115
OR

us Using 9538858115

Pay us through Net Banking :

http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf
మీకు మరేదైనా సిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com
కు ఈమెయల్ పింపగలర్య లేద్ +91 80085 39770 OR +91
95388 58115 నింబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య.

అనిి పుస్కములను లేద్ కొనిి పుస్కములను లేద్ గుర్యముఖతా
ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొర్కు) శ్రవణిం చేయుటకు

DVD, External Hard Disk లేద్ Audio CD, Pen Drive కొర్కు
ఈ క్రింది లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog
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శ్రీమద్భగవద్గీత : మూడవ అధ్యుయిం
ఉపోద్ాతిం:

కర్మ యోగిం

ధర్మక్షేత్రమైన కుర్యక్షేత్రింల్య ఒక దివుమైన ర్థిం నిలిచివింది.

అిందుల్య దివుపుర్యషుల జింట వనిది. ఒకర్య నర్యడు, మరొకర్య
నారాయణుడు.

అింతా చేసినా ఏమీ చేయనివాడు నర్యడు.

ఏమీ చేయకనే అింతా చేసేవాడు నారాయణుడు.

నర్యడు చేశాననుకుింటాడు, కాని ఏమీ చేయడు. అతడిది

కర్మల్య అకర్మ.

నారాయణుడు చేయనటేే ఉింటాడు, కాని అింతా చేసా్డు.

అతడిది అకర్మల్య కర్మ.

నర్యడు చేసేవాడు కనుక పాత్రధ్యరి.

నారాయణుడు చేయించేవాడు కనుక సూత్రధ్యరి.

నర్యనిది కర్మయోగిం - నారాయణునిది కర్మసనాుస యోగిం.

సామానుులు - సాధకులు ఆచరిించగలిగినది కర్మయోగిం

(నిష్కామ కర్మయోగిం) మహాత్తమలు - జ్ఞానులు మాత్రమే ఆచరిించ
గలిగినది కర్మసనాుస యోగిం.

అజ్ఞానియైనవాడు కర్మలు చేసినా - మానినా రిండూ నషేమే -

దోషపూరితమే. ఎిందుకు? -

కర్మలు చేసే్ కర్మఫలిం వస్్ింది. ఫలిం వసే్ అనుభవించాలి. ఆ

అనుభవింతో చిత్ింల్య వాసనలు పేర్యకుింటాయ. ఆ వాసనలవలి
తిరిగి జనమనెతా్లి. ఆ జనమల్య ఈ వాసనల ప్రేర్ణతో కర్మలు చేయాలి.
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కర్మ చేసే్ మళ్ళీ కర్మఫలిం - అనుభవిం - వాసనలు - జనమలు. ఇలా
జనమకర్మ

వలయింల్య

-

జననమర్ణ

చక్రింల్య

తిర్యగుతూ

బింధింపబడుత్తనాిడు మానవడు. అిందుకే 'కర్మణా బధుతే జింత్తుః'
మానవడు కర్మలచేత బింధింపబడుత్తనాిడు - అనాిర్య.

పోనీ బింధించబడుత్తనాిిం గద్ అని అసలు కర్మలే

చెయుకుిండా ఉింటేనో! అది ఎవారికీ సాధుిం కాదు. సాధుమైనా
స్తమరితనింతో భాద్ుతల నుిండి తపిపించుకొని ఎవడైనా ఉింటే ద్నివలి ల్యపల పేర్యకొని ఉని వాసనలు అలాగే వింటాయ.
వాసనల భార్ింతో జీవతిం నర్కప్రాయమౌత్తింది. తిరిగి తిరిగి
నీచజనమలకు ద్రితీస్్ింది. కర్మ చెయుకపోతే జీవయాత్ర సాగదు.

కనుక కర్మలు చేసినా బింధమే. చేయక స్తమరిలా ఉిండినా

బింధమే. మరి ఏమిటి ద్రి?

పాములు పటిే ఆడిించేవాడు బ్రత్తకుతెర్యవ కోసిం ఆడిించాలి.

కాటువేసే్ ప్రాణిం పోత్తింది. అలాగని ఆడిించకపోతే బ్రత్తకుతెర్యవ
పోత్తింది. మరి ఎలా? ఆ పాములకుని కోర్లు పీక్తవేసి ఆడిసే్ సరి.
కాటు వెయుదు. పోషణకు ఢోకాలేదు.

అదేవధింగా కర్మలు చేసే్ బింధిం. మానుకోవటానిక్త వీలేిదు.

మానుకునాి బింధమే. కనుక బింధిం కాని వధింగా కర్మలు చేయాలి.

ఎలా? కోరికలనే కోర్లను పీక్తవేసి కర్మలు చేసినట్లితే ఇక
బింధమయ్యు
అనాిర్య.

అవకాశముిండదు.

ద్గనినే

'నిష్కామకర్మయోగిం'

కర్మ వేర్య - కర్మయోగిం వేర్య

కర్మలు కర్మఫలానిిచిి బింధ్యనిి కలిగిసా్య
Email : care@srichalapathirao.com
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కర్మయోగిం చిత్శుదిిని కలిగిించి మానవని ఉద్ిరిస్్ింది

భగవద్గీత సకామ కర్మలను ఎింతగా నిర్శిించిిందో, కర్మలు

చేయకుిండా

విండే

స్తమరితనానిి

అింతకని

ఎకుావగా

నిర్శిించిింది. అిందుకే కర్మయోగానిి ముిందుకు తెచిిింది. కర్మయోగ

ర్హసుిం భగవద్గీతల్య లాగా సపషేింగా, స్లభింగా మరే ఇతర్
గ్రింథింల్యను చెపపబడలేదు. వశామత గ్రింథాలల్య 'కర్మయోగానిి'

ఇలా సామాను మానవడి వద్దకు తీస్కెళ్ళీన గ్రింథిం వశాింల్య
భగవద్గీత ఒకాటేనని సగర్ాింగా చెపపవచుి.

మనిం నితుమూ చేసే కర్మలను ఎలా - ఏ భావనతో చేయాల్య,

ఎలా చేసే్ ఉనితిక్త ద్రి తీస్్ిందో, ఎలా చేసే్ అధోగతిక్త పోవలసి
వస్్ిందో వవర్ింగా తెలియజేసిన అధ్యుయమే ఈ 'కర్మయోగిం'.
ల్యకింల్య సామానుింగా నాలుగుర్కాల మనుషులుింటార్య.
1)

బద్దకింతో,

ద్యాద్క్షిణాులపై

స్తమరితనింతో,

ఆధ్యర్పడి

ప్రాలుమాలి,

బ్రతకటిం

అలవాటై

ఇతర్యల
పనులు

చేయనివార్య ఒకర్కిం. వీర్య భగవింత్తని ద్ృష్టేల్య దింగలు,

మిధ్యుచార్యలు, పాపులు, నిర్ర్థక జీవలు. వీర్య తమోగుణ
సింపనుిలు.

2) తనను, తన కుటుింబానిి పోష్టించుకోవాలని; స్ఖింగా

జీవించాలని; భోగాలు అనుభవించాలని; ఏదో సాధించాలని
ఆశలతో, కోరికలతో, సాలాభాపేక్షతో అనేక ర్కాల కర్మలు చేసేవార్య

రిండవర్కిం. ల్యకింల్య నూటిక్త తింభైమింది వీరే. వీర్య తమ కర్మల
కార్ణింగా తిరిగి తిరిగి జనిమసూ్ జనన మర్ణ చక్రింల్య
చికుాకుింటార్య. వీర్య ర్జోగుణ సింపనుిలు.
Email : care@srichalapathirao.com
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3) కొదిదమింది మాత్రిం ఈ జనమ ఎిందుకొచిిిందో; తాను ఏమి
చెయాుల్య శాసాాల ద్ారా, గుర్యవల ద్ారా తెలుస్కుింటూ
నిర్ారి్ించవలసిన

వదుుక్కర్మలను,

బాధుతలను

నిర్ారి్సూ్,

దైవకారాులను నిష్కామింగా - ఫలితింపై ఆసక్త్ లేకుిండా చేసేవార్య.
వీరే సాధకులు. వీర్ింటే భగవింత్తనిక్త ఇషేిం. భగవద్నుగ్రహిం వీరిపై
ఎలిపుపడూ వింటుింది. వీర్య సత్వగుణ సింపనుిలు.

4) ఇక అర్యదుగా బహుకొదిదమింది మహాత్తమలు జ్ఞానింల్య సిదిి
పిందిన వార్య ఉింటార్య. వీరిక్త ఏ కర్మలతోను పనిలేదు.
వారపుపడూ తమ సిథతిల్య (ఆతమసిథతిల్య) తాముిండి దేహిం ద్ారా

జరిగే కర్మలను నిరిిప్ింగా, కేవలసాక్షిగా చూచేవార్య. వీర్య సాక్షాత్త్
భగవింత్తని సాథనింల్య ఉనివార్య. వారే జ్ఞానులు. వీర్య గుణాతీత్తలు.

పైన చెపిపన నాలుగు ర్కాల మనుషుులల్య మూడవర్కిం

వారైన సాధకుల కొర్కు కర్మలు బింధిం కాకుిండా ఎలా చెయాుల్య

తెలియజేసేదే ఈ 'కర్మయోగిం'. వేద్లల్య కర్మకాిండ గురిించి
వపులింగా చెపపబడిింది. కర్మకాిండ అింటే యజాయాగాది క్రత్తవలు
ఆచరిించుటయ్య.

వేద్కాలింల్య

జీవతావసరాలు

పరిమితింగా

ఉిండేవ. అిందువలి వారి కోరికలు కూడా పరిమితమే. కనుక వార్య

ద్గర్ాకాలిం యజాయాగాదులు నిర్ాహించి మనస్ును శుద్ిిం
చేస్కొనేవార్య. కాని ఈ కాలింల్య ఆ వధింగా ద్గర్ాకాలిం

యజాయాగాదులు నిర్ాహించటిం సామాను మానవలకు ఆచర్ణ
సాధుిం కాదు. అిందుకే మానవలింద్రికీ ఆచర్ణ సాధుమైన
కర్మయోగ ఉపాయానిి భగవద్గీత చెబుత్తనిది.
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"నీవ నితుము చేసే ఎటువింటి కర్మ అయనా సరే పవత్ర

భావింతో, ప్రేమార్దదర హృద్యింతో, ఆతామర్పణ బుదిితో, పర్మాతమ

సమర్ణతో, ఏ ఫలితానిి ఆశిించకుిండా చేసినట్లితే అది గొపప
యజామే అవత్తింది" ఇదే కర్మయోగ సిందేశిం.

ఇపుడు అర్యునుడు తన సాధర్మమైన యుద్ిిం చెయాులి. ఈ

యుద్ినిి యుద్ిింగా కాకుిండా యజాింగా చేసే ఉపాయానిి
తెలియజేస్్నాిడు శ్రీకృషుుడు. ఇదే 'అర్యునవాుధ'క్త శ్రీకృషు చిక్తతు.

ఇకాడ అర్యునుడు యుద్ిిం చెయుటానికే యుద్ిర్ింగానిక్త

వచాిడు. అయతే భీషమద్రోణాదులను చూడగానే మమకార్ింతో
వష్కద్ింల్య మునిగాడు. యుద్ిిం చేసే్ వచేి కషేనష్కేల గురిించి

పూసగ్రుచిినటుి ఏకర్యవ పెటాేడు. శ్రీకృషుుడేమీ మాటాిడలేదు.
ద్నితో ధనురాాణాలు ఆవల పడవేసి కూలబడాాడు. శ్రీకృషుుని పోటు

మాటలతో శర్ణాగత్తడై, నీవ చెపిపనటేి చేసా్నని శిషుభావింతో
ఆశ్రయించాడు. ద్నితో శ్రీకృషుుడు అర్యునుని వష్కద్నిక్త కార్ణిం
అజ్ఞానమేనని గ్రహించి, ఆ అజ్ఞానానిి పోగొటేడానిక్త ఆతమజ్ఞానానిి
బోధించాడు.

"ఓ అర్యునా! చావలేని ఆతమ, చచేి శరీర్ిం - రిండూ కలిసి

జీవడు ఏర్పడాాడు. నేను, నీవ, ఈ రాజులు - అింద్రూ ఆతమయ్య గాని
దేహాలు కాదు. ఆతమ చచేిది కాదు గనుక ఎవరూ చింపలేర్య. కనుక

దుుఃఖించాలిున పనిలేదు. ఒకవేళ అజ్ఞానింతో ‘దేహమే నేను’
అనుకునాివా? దేహిం ఎలాగూ పోయ్యదే గనుక దుుఃఖించటిం

వృధ్య" - అని ఆతమజ్ఞానానిి బోధించాడు. ఆ తరాాత సాధర్మమైన
యుద్ినిి ఎిందుకు తపపక చేయాల్య తెలియజేశాడు. ఇక ఏ
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కర్మనైనా లేద్ యుద్ినెలినా చేసేటపుపడు ఫలితానిి కోర్క,
వదుుక్ింగా

చేయాలని

బుదిియోగానిి

తెలిపాడు.

ఇలా

బుదిియోగింతో కర్మలు చేసే్ చిత్శుదిి కలిగి, పర్మాతమను

తెలుస్కొని, సిథర్మైన బుదిితో సిథతప్రజుాడు కావచినిచెపాపడు.
అర్యునుడు కోర్టింతో సిథతప్రజుాని లక్షణాలు తెలిపి, అతడు ల్యకింల్య
ఎలా వువహరిసా్డో చెపిప, బ్రాహ్మమసిథతిని వరిుించి, బ్రహమ నిరాాణానిి
- మోక్షానిి పిందే ఉపాయిం చెపాపడు. ఇదే మానవ జీవత
పర్మలక్షయమని కూడా తెలియజేశాడు.

శ్రీకృషుుని ఈ అదుభత జ్ఞానానిి వని అర్యునుడు "ఇదే నాకు

కావలసిింది. ఎలాగైనా ఈ సిథతిని నేను సాధించాలి" అని

చెపాపలనుకునాిడు. కాని ఇింతల్యనే "అర్యునా! కనుక నీవ
ఆయుధిం పటిే ఈ యుద్ిిం చెయు" అని శ్రీకృషుుడు ఆజ్ఞాపిించాడు.
ఇింతకూ

తాను

మానవజీవత

పర్మలక్షయమైన

మోక్షానిి

సాధించాలా? లేక క్షుద్రమైన - దోష్కలతో కూడిన యుద్ినిి
చేయాలా? ఎిందుక్తలా శ్రీకృషుుడు గజిబిజిగా మాటాిడుత్తనాిడు?

ఇదే అర్యునుని సిందేహిం. అర్యునుని సిందేహానిి వుక్ిం చేస్్ని
ప్రశితోనే ఈ అధ్యుయిం ప్రార్ింభమవత్తనిది.

గుర్యశిషుుల మధు సనిిహత సింబింధముిండి, గుర్యవను

చనువతో

శిషుుడు

ప్రశిిించటిం

ద్ారానే

భార్తదేశింల్య

వేద్ింతిం ప్రచార్మైింది. శిషుుడు ప్రశిలు వేయటానిక్త, గుర్యవ

చెపిపన ద్నిి ఖిండిించి వాదిించటానిక్త, మన సనాతన ధర్మింల్య
హిందూమతింల్య

కనిపిించే

సాాతింత్రురిం

మరే

మతింల్యను

కనిపిించదు. శిషుులు అలా సిందేహాలతో తమతో చర్ిలకు దిగాలని
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నిజమైన సదుీర్యవలు భావస్్ింటార్య. అలా జ్ఞాన వాద్న చేయగల

శిషుులే తమ ఆధ్యుతిమక శక్త్ని, తేజస్ును పెింపిందిించుకో
గలుగుతార్య.

- ఇక గ్రింథింల్యనిక్త ప్రవేశిద్దిం!

అర్యునుడు తన సిందేహానిి వుక్ిం చేస్్నాిడు - ఏమని?
అర్యున ఉవాచ:

శ్లి॥ జ్ఞుయసీ చేతార్మణసే్ మతాబుదిిర్నా
ు ర్థన! |

తతిాిం కర్మణి ఘోరేమాిం నియోజయసి కేశవ! ||

శ్లి॥ వాుమిశ్రేణేవ వాకేున బుదిిిం మోహయసీవమే |

1

తదేకిం వద్ నిశిితు య్యనశ్రేయోహ మాపుియాిం || 2

తా॥ అర్యునుడింటునాిడు: జనార్ినా! నీ అభప్రాయిం ప్రకార్ిం

కర్మకని జ్ఞానమే ఎకుావైతే, ఓ కేశవా! ననీి ఘోర్ కర్మల్య ఎిందుకు
నియోగిస్్నాివ? (1)

తా॥ గజిబిజి మాటలతో నా బుదిిక్త మోహానిి కలిగిస్్నాివ.

ఇద్ింతా కాదు. దేనివలి నాకు శ్రేయస్ు కలుగుత్తిందో ఆ
ఒకాద్నిని నిశియించి చెపుప. (2)

వాుఖు:- అర్యునుడిలా అడగటానిక్త కార్ణిం భగవానుని మాటలల్య
ఏదో గజిబిజి ఉింది; సపషేత లేదు - అని అనుకోవటమే. రిండవ
అధ్యుయిం

47వ

శ్లికింల్య

"కర్మణేువాుధ

కార్సే్"

కర్మలు

చేయుటయిందే నీకధకార్ిం ఉనిది అని చెపాపడు. 48వ శ్లికింల్య

"యోగసిుఃకుర్యకరామణి" కనుక యోగింల్య నిలిచి కర్మలు చెయు - అని

చెపాపడు. ఆ వెింటనే 49వ శ్లికింల్య "దూరేణ హువర్ిం కర్మ బుదిి
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యోగాత్ ధనింజయ" బుదిియోగిం కని కర్మ చాలా అలపమైనది
అర్యునా! అనాిడు. ఇలా అనటింతో బుదిియోగిం అింటే జ్ఞానిం గద్!

జ్ఞానిం కని కర్మ అలపమైనద్ని చెబుతూనే ననెిిందుకు ఈ
యుద్ిమనే ఘోర్ కర్మను చెయుమింటునాిడు? అని సిందేహ

పడాాడు అర్యునుడు. ఇకాడే అర్యునుడు పపుపల్య కాలువేశాడు. అతడు
వష్కద్ింల్య వనాిడు. భ్రింతిల్య ఉనాిడు. మనస్ు ఆిందోళనతో
ఉిండటిం వలి ఈ భ్రింతి - మోహిం.

భగవానుడు సపషేింగా - ఏ గజిబిజి లేకుిండానే చెపాపడు.

బుదిియోగిం అింటే బుదిితో ఆల్యచిించి కర్మలు చేసే నిష్కామ
కర్మయోగమే. ఈ నిష్కామ కర్మయోగిం కని సకామింతో చేసే

కర్మలు అలపమైనవనియ్య భగవింత్తడు చెపిపనది. సకామకర్మలు
బింధ్యనిక్త ద్రితీసా్య కనుక అలపమైనవ. నిష్కామ కర్మలు

(బుదిియోగిం) చిత్శుదిిని కలిగిించి ఆతమజ్ఞానిం వైపు నడిపిసా్య
గనుక శ్రేషఠమైనవ. యుద్ిర్ింగింల్య ఆిందోళనతో కూడిన మనస్ుతో

ఉని అర్యునుడు జ్ఞానిం కని కర్మ అలపమైనద్ని చెపిపనటుి భ్రమపడి
మరి ఈ అలపమైన కర్మను ఎిందుకు చేయమింటునాిడు? అని

సిందేహపడాాడు. అదేమిటో అడిగి తెలుస్కుింద్మనుకునాిడు. కాని
శ్రీకృషుుడు

అిందుకు

అవకాశిం

ఇవాకుిండా

బుదిియోగానిి

ప్రశింసిసూ్, "బుదిియోగిం కార్ణింగా వర్కు్డవై సమాధల్య నిలిచి
యోగానిి పిందుతావ" అని చెపపటింతో? ఆ ప్రశి వెనుకకు

పోయ సమాధ సిథతిల్యనుని సిథర్బుదిి గల పుర్యషుని (సిథతప్రజుాని)
లక్షణాలేమిటి?

అని

అడిగాడు.

అపపటిక్త

అర్యునునిక్త

ఇది

తెలుస్కోవాలనే కుతూహలిం కలిగిింది. ద్నితో భగవానుడు
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సిథతప్రజుాని లక్షణాలను, అతడి వువహార్ సర్ళ్ళని తెలియజేశాడు.
అిందువలి ఆ వెనుకటి ప్రశిను ఇపుపడు అడుగుత్తనాిడు అర్యునుడు.
"జనార్ినా!

కేశవా!

ఒకసారి

జ్ఞానానిి

ప్రశింసిసా్వ.

మరొకపుపడు కర్మలు చెయాులింటావ. 'యుద్ియ యుజుసా యుద్ినిక్త సిద్ిింకా! అింటావ. ఇింతకూ జ్ఞానయోగిం గొపపద్?
కర్మయోగిం గొపపద్? జ్ఞానిం గొపపదైతే ననెిిందుకు

కర్మ

చెయుమింటావ? ఇద్ింతా నాకు కలగా పులగింగా - గజిబిజిగా
ఉనిది. కనుక ఏదో ఒకటి నిశియించి సపషేింగా చెపుప. యుద్ిిం
చెయుమింటావా?

ఇది

వద్లి

జ్ఞానమారాీనిి

అనుసరిించమింటావా? నాకు ఏది శ్రేయస్ు కలిగిస్్ిందో ఆ

ఒకాద్నినే తేలిి చెపుప" అింటునాిడు అర్యునుడు. ఈ మొద్టి
శ్లికింల్య శ్రీకృషుుని జనార్ినా! కేశవా! అని రిండు సింబోధనలు
చేశాడు అర్యునుడు.

'జనార్ిన' అింటే సర్ాజనులు తమ మనోర్ధసిదిికై ఎవరిని

యాచిసా్రో అతడే జనార్ినుడు అని ఒక అర్థిం కాగా, జనన
మర్ణాలను,

వాటిక్త

కార్ణమైన

అజ్ఞానానిి

ఎవర్య

తన

సాక్షాతాార్ింతో నశిింపజేసా్రో అతడే జనార్ినుడు అని మరొక
అర్థిం.

'కేశవ' అింటే 'క' అింటే 'బ్రహమ', 'అ' అింటే వషుువ 'ఈశ' అింటే

మహ్శార్యడు, 'వ' అింటే సారూపింగా గలవాడు. 'కేశవ' అింటే
త్రిమూర్య్లు సారూపింగా గలవాడు.

- ఇలా అర్యునుని ప్రశితో ఈ అధ్యుయిం ప్రార్ింభమౌత్తనిది.

అయతే 30వ శ్లికింల్య గాని సూటిగా సమాధ్యనిం రాదు.
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మావద్ద లభించు గ్రింధములు
1. కర్మసిద్దింతిం…………………………………….30/2. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘భజగోవింద్ిం’……..……100/-

3. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘తత్వబోధ’ ………… 200/4. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘ఆతమబోధ’ ……………200/-

5. శ్రీ ఆది శింకరాచార్యులవారి ‘శ్రీ ద్క్షిణామూరి్స్త్త్రిం’… 100/6. భగవాన్ శ్రీ ర్మణమహర్యులవారి ‘ఉపదేశసార్ిం’ ……..150/7. సద్శివ బ్రహ్మింద్ర సాాములవారి ‘ఆతమవద్ువలాసిం’.. 100/-

8. శ్రీ నార్ద్భక్త్ సూత్రములు ………………………. 200/9. శింకరాచార్యులవారి ‘వవేకచూడామణి’ (8 గ్రింధముల సెట్) 1200/-

10. ఈశావాస్తుపనిషత్త్ ………………………….. 100/-

11. కేనోపనిషత్త్ …………………………………..100/12. కైవల్యుపనిషత్త్ ………………………………. 150/13. కఠోపనిషత్త్ ……………………………….

350/-

14. ముిండకోపనిషత్త్ …………………………….. 200/-

15. మాండూకోుపనిషత్త్ ………………………… 200/16. ముక్త్కోపనిషత్త్ ……………………………… 300/17. బ్రహమసూత్రములు – 1 ……………………….
18. బ్రహమసూత్రములు – 2 ………………………

200/-

300/-

19. గీతమాలిక ……………………………………150/20. శ్రీమద్భగవద్గీత (18 గ్రింధముల సెట్) …………… 2000/మొత్ిం 44 గ్రింధములు (postal charges) తో కలిపి – 6,950/Email : care@srichalapathirao.com
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మావద్ద లభించే అనిి పుస్కముల వవర్ముల కొర్కు ఈ క్రింది
లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog
PAYTM OR GOOGLEPAY us using : 9538858115
OR

us Using 9538858115

Pay us through Net Banking :

http://srichalapathirao.com/PDFs/Bank.pdf
మీకు మరేదైనా సిందేహిం ఉింటే care@srichalapathirao.com
కు ఈమెయల్ పింపగలర్య లేద్ +91 80085 39770 OR +91
95388 58115 నింబర్ కు ఫోన్ చేయగలర్య.

అనిి పుస్కములను లేద్ కొనిి పుస్కములను లేద్ గుర్యముఖతా
ప్రవచనములను (వీడియో ప్రవచనముల కొర్కు) శ్రవణిం చేయుటకు

DVD, External Hard Disk లేద్ Audio CD, Pen Drive కొర్కు
ఈ క్రింది లిింక్(URL) పై క్తిక్ చేయిండి :

http://www.srichalapathirao.com/catalog
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